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El treball d’Efrén Álvarez se centra en explorar formes de
representació relacional que poden fer més comprensibles
les situacions socials de gran complexitat, especialment
aquelles que tenen a veure amb dinàmiques de conflicte o
amb l’emergència d’estructures de poder.
Els mètodes gràfics que empra s’enfoquen a l'estudi i
comprensió dels aspectes més recurrents en els àmbits de
la sociologia i l’antropologia: qüestions com l’estratificació
i el desenvolupament de les classes socials, els equilibris
de poder, la formació de grups i partits i les dinàmiques de
la desigualtat econòmica.
L’exposició Les Pedres consisteix en un exercici de
prospectiva mitjançant dos diagrames –que representen
les economies típiques de dos moments històrics d'importància– posats en relació a dos objectes característics dels
contextos socials que s’hi representen. Són objectes que
formen part del patrimoni arqueològic de Valls, de la seva
història material.
Els diagrames serien una evocació més o menys precisa
de les societats que van produir els esmentats objectes.
D’aquesta manera l’exposició esdevé un petit experiment
museístic desenfadat, que prova d'oferir una perspectiva
de les condicions de vida dels nostres avantpassats.
Tal com passa a les exposicions etnogràfiques i arqueològiques, al muntatge d’Efrén Álvarez a la Capella de Sant Roc
s’il·lustren formes exòtiques de vida que ens ajuden a pensar,
de manera més o menys profunda, en la condició humana.

Respecte a la interpretació dels diagrames, cal tenir en
compte algunes pistes prèvies:
- Una acumulació d’objectes representa el béns materials
de què disposa un “grup de propietat”, en la majoria de
casos una família.
- Els “grups de propietat” es representen també a partir
de la posició jeràrquica dels seus integrants.
- S’hi representen les accions de donar, bescanviar i vendre.
Quan un agent dóna i rep d’un altre, podem interpretar
que hi ha un intercanvi, o que s’han fet regals recíprocs.
- A la vila feudal, s'assumeix que totes les donacions relacionades amb l'espai central –el mercat– són transacions
monetàries. Tanmateix es pot interpretar que quasi totes
les transaccions entre els camperols representats a la
part baixa també ho són.
- La mida d’un personatge pot ser proporcional al seu
reconeixement social.
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1 Neolithic chiefdom economy /
Economia del cacicat neolític
2 Feudal village economy /
Economia de la vila feudal
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Els 12 conceptes següents tenen una rellevància especial
en el procés de treball d’Efrén Álvarez. Són un extracte
dels enunciats que el mateix artista presenta en primera
persona al seu dossier (http://www.goodgore.com/me/
quick.pdf)

Nova onada estadística
Els meus mètodes sovint són formes de descripció social
alternatives a les tècniques estadístiques convencionals i
tenen la vocació de dedicar-se a una antiga funció política:
al segle XVIII la paraula estadística es referia essencialment
a la funció d’informar els governants sobre l’estat dels seus
territoris i la situació de les masses servils.
Caricatura sistèmica
Els meus diagrames són una paròdia de les estructures i
les dinàmiques socials, com una caricatura tradicional ho
és de la imatge d’una persona. Influenciada pel cartoon i la
propaganda política, aquesta paròdia està marcada pel simbolisme clàssic, els emblemes de la il·lustració i la cultura
del món antic.
Diagrama estructural
La mena de gràfic amb el qual especulo és un diagrama
relacional que presenta, des d’una perspectiva empirista,
una sèrie de fets sensibles discriminats. Els exemples més
estesos i utilitzats de diagrama estructural són els organigrames empresarials i els esquemes de circuit o de fluxe.
En el marc de la tendència acadèmica coneguda com Social
Networks Research es pot observar que es comencen a assajar aplicacions d’aquestes tècniques com a mètode de
anàlisi sociològica.

Fractura en el coneixement econòmic estratègic
El coneixement econòmic ha estat una víctima de l’especialització; fins i tot el més bàsic s’amaga a la majoria de
consumidors i treballadors. A més, a diferència d’altres
camps del saber, aquest rep una gran dosi de publicitat
negativa. Si considerem, per exemple, l’educació pública
espanyola, veiem que els alumnes només reben alguna instrucció econòmica a partir dels 16 anys, i només si trien un
dels cinc possibles programes d’estudis. Estic convençut
que per això no arribem a entendre el tracte nefast que fem
en deixar-nos contractar.
Igualitarisme cognoscitiu
La distribució del coneixement segueix sent una qüestió
desatesa. Els índex culturals segueixen els econòmics. Fa
temps vaig saber que a la universitat de Bolonya s’estava assajant un mètode d’ajuda al desenvolupament basat en una
transfusió selectiva del coneixement econòmic, amb un
balanç esperançador que confirma que es pot assolir l’èxit
material aprenent un conjunt de tècniques i coneixements.
Naturalisme
El naturalisme d’aquests gràfics és el mateix que el que trobaríem a l’esquema d’un circuit elèctric. La imatgeria de les
ciències naturals serveix per interpretar objectes que li són
moderadament estranys, com les dinàmiques de la societat
humana. Aquests diagrames, però, tenen un compromís molt
feble amb construccions intel·lectuals complexes d’ambdós
àmbits. Això genera una forma estranya de retrat que pot
semblar contradictori però que té molta cura en delimitar el
camp d’acció d’aquests aspectes.

Empiriomonisme
Alexander Bogdànov és per a mi un personatge inspirador.
Precursor de la teoria de sistemes, que altres escriptors
marxistes com Braudel han aplicat tant bé en les seves disciplines, la seva postura política no té avui gaire representació en l’esquerra radical. Amb el seu “empiriomonisme”,
Bogdànov polemitzà en diversos escrits amb l’empiriocriticisme de Lenin i proposà fer compatible una postura
epistemològica optimista amb la radicalitat política dels
bolxevics. Tendeixo a veure com una desgràcia que les
posicions de Lenin s’hagin estés més que les de Bogdànov
en els cercles radicals i antisistema de les últimes dècades.
Tectologia
De “tectos”, construït, la tectologia és el nom que Bogdànov
dóna a la disciplina precursora de la teoria de sistemes i la
cibernètica. És una anàlisi històrica de les relacions i els
contactes entre les coses, que té a veure amb alguns corrents
esotèrics i pararreligiosos que es van fer populars a la primerenca Unió Soviètica amb el nom de Totalisme rus. Els
diagrames que treballo són precisament cartes de contactes
físics i relacions, en sintonia amb les idees de Bogdànov.
Ciències socials
Si bé el model acadèmic s’ha convertit per a mi en objecte
de burla i intoxicació, amb el qual no m’importa barrejar
matèries culturals molt més indignes, el cert és que mantinc, amb una persistència que em resulta sorprenent, un
projecte de coneixement tan seriós com el de les disciplines
acadèmiques.
Emblema
Quan en els meus dibuixos es presenta un gran concepte
arquetípic com, per exemple, la raó –encarnada per Zeus,

si és el cas– no és que hagi abandonat el naturalisme, sinó
que poso en joc una definició tautològica. L’arquetip clàssic
es referirà al conjunt misteriós i indeterminable de matèria
que li associem.

Estètica materialista
El millor art, el més bell, és aquell que produeix la quantitat
més grans de béns cognitius, és a dir, transaccions mentals
especials i profitoses. Tot i que això pot acabar en un afer
purament intuïtiu i arbitrari, aquest criteri vol equiparar
el bon art al bon pensament, atorgant a la bellesa una connotació addicional de potència. Si voleu un exemple aplicat,
podeu pensar en la calavera feta de diamants de Damien
Hirst. Segons el criteri esmentat, aquesta obra seria sospitosa de mal art, per la seva brevetat críptica. Com passa amb
bona part del conceptual del segle XX, es fa difícil pensar
en la seva rellevància històrica quan és un esdeveniment
cognitiu tan breu i marginal. L’elevat cost econòmic suggereix que la potència conceptual és minusvàlida. Aquesta
perspectiva, com és notori, es desentén del procés d’especialització acadèmica de les últimes dècades i és en certa
manera anti-sectorial. Té vocació expressa de treballar amb
una noció d’art amb dimensió antropològica i de mantenir
el present en sospita permanent.
Extropia
Tal com els vells atenencs es recolzaven en l’arquitectura i
altres trucs de la techné per condicionar la seva vida política,
jo tinc confiança en el desenvolupament tecnològic com
activitat políticament activa. Vull afegir, davant la nefasta
fama que alguns filòsofs –Frankfurt– han llançat sobre el
desenvolupament tecnològic, que no considero l’existència
de qualsevol vincle de necessitat entre el capitalisme
històric i l’antiquíssim fet tecnològic.
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3 Primate domination matrix /
Matriu de dominació dels primats
4 Social bond / Vincle social
5 Fear and stress / Temor i tensió
6 The clan: management and law /
El clan: organització i llei
7 The Angelus / L'Angelus
8 Pachum
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